
JADŁOSPIS PRZEDSZKOLE DATA:  26.07.2021 – 30.07.2021

 Kaloryczność
jadłospisu

ŚNIADANIE II ŚNIADANIE OBIAD

Po
ni

ed
zi

ał
ek Energia (kcal): 1057 kcal

Białko: 32.83 g
Tłuszcz: 37.54 g
Węglowodany ogółem: 
144.75 g

Chleb żytni, baltonowski, graham 1, masło 7,serek grani z
koperkiem  7 wędlina drobiowa 
Herbata z pokrzywy bez cukru 

Gruszka, banan, wafle kukurydziane
Zupa kalafiorowa z ziemniakami
na wywarze warzywnym  1,9 

Paprykowe risotto z szynką wieprzową I tymiankiem, woda
niegazowana

B/glut: chleb bezglutenowy 
B/mlecz: margaryna bezmleczna, tofu naturalne 6

B/glut: 
B/mlecz: 

B/glut: -
B/mlecz: -

B/glut: 
B/mlecz: 

W
to

re
k

Energia (kcal): 999 kcal
Białko: 39.98 g
Tłuszcz: 35.93 g
Węglowodany ogółem: 
122.6 g

Chleb żytni, baltonowski, graham 1, masło 7, sałatka z ogórka
zielonego, rzodkiewki, kukurydzy i sosu winegret 10, szynka z

pasieki 
Herbata z owocowa bez cukru 

Koktajl z truskawkami 7, chrupki
kukurydziane

Zupa pomidorowa z zacierkami na
wywarze warzywnym  1,3,9 

Sznycle z kurczaka gotowane w sosie z zielonym groszkiem ,
makaron świderki  1,3, surówka z marchewki, cukinii i jabłka

z oliwą, woda niegazowana

B/glut: chleb bezglutenowy 
B/mlecz: margaryna bezmleczna, 

B/glut: 
B/mlecz: na bazie mleka roślinnego*

B/glut: zacierki b/glutenowe
B/mlecz: -

B/glut: makaron kukurydziany B/mlecz: 

Śr
od

a

Energia (kcal): 1103 kcal
Białko: 36.92 g
Tłuszcz: 39.79 g
Węglowodany ogółem: 
146.3 g

Chleb żytni, baltonowski, graham 1, masło 7,mozzarella  7, 
szynka z kotła , pomidor 

Herbata z melisy bez cukru 
Mix warzywny, dip jogurtowy  7

Zupa owocowa z makaronem i
śmietanką  1,3,7,9

Pieczona babka ziemniaczana z mięsem mielonym i okrasą
1,3, kolorowy coleslaw na oleju rzepakowym z natką

pietruszki, woda niegazowana

B/glut: chleb bezglutenowy 

B/mlecz: margaryna bezmleczna, ser mozzarella wegański 6

B/glut: 

B/mlecz: jogurt roślinny*

B/glut: makaron b/glutenowy

B/mlecz: śmietanka roślinna*

B/glut: 

B/mlecz: 

Cz
w

ar
te

k Energia (kcal): 1128 kcal
Białko: 35.33 g
Tłuszcz: 33.73 g
Węglowodany ogółem: 
168.21 g

Płatki jaglane na mleku z rodzynkami 1,7,12
Pieczywo żytnie  1, masło  7,dżem brzoskwiniowy niskosłodzony

100% 
Herbata malinowa bez cukru 

Galaretka z dodatkiem porzeczek i
jabłek z wiórkami kokosowymi  8

Zupa koperkowa z ryżem  na
wywarze warzywnym  9 

Leczo z cukinią, bakłażanem, kawałkami indyka I czerwoną
soczewicą , kasza gryczana, woda niegazowana

B/glut: chleb bezglutenowy 
B/mlecz: margaryna bezmleczna, 

B/glut: 
B/mlecz: 

B/glut: -
B/mlecz: -

B/glut: 
B/mlecz: 

Pi
ąt

ek

Energia (kcal): 1097 kcal
Białko: 44.86 g
Tłuszcz: 33.32 g
Węglowodany ogółem: 
152.27 g

Chleb żytni, baltonowski, graham 1, masło 
7,pasta z pieczonego dorsza i jajka  3,4, szynka kajzerkowa

z ziołami, kalarepa 
Herbata z dziką różą bez cukru 

Arbuz , wafel wasa żytni  1
Zupa minestrone na wywarze

warzywnym z kapustą i fasolą białą
9

Naleśniki maślankowe z otrębami z dżemem i twarożkiem
1,3,7,woda niegazowana

B/glut: chleb bezglutenowy 

B/mlecz: margaryna bezmleczna, 

B/glut: wasa b/glutenowa

B/mlecz: mleko roślinne*

B/glut: -

B/mlecz: -
B/glut: na bazie mąki b/glutenowej
B/mlecz: na bazie mleka i śmietanki roślinnej*, tofu 6

Liczbą oznaczono alergeny zgodnie z Rozporządzeniem 1169/2011 (lista alergenów zamieszczona obok) ; Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian do jadłospisu
*Wykorzystywane mleka roślinne: kokosowe 8 / owsiane 1 / sojowe 6 /  jaglane; jogurty roślinne: sojowy 6/ kokosowy 8 ; śmietanka roślinna: sojowa 6 / ryżowa / kokosowa 8

Symfonia smaków catering – www.symfonia-smakow.pl,  Diet4kids dietetyk dziecięcy Monika Zaremba-Dragan - www.diet4kids.pl

http://www.symfonia-smakow.pl/

